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Załączniki do zarządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 
1991 r. (poz. 320) 

Załącznik nr 1 

. tABELA PRZELICZEŃ WYNAGRODZENIA 

Wysokość w.ynagrodzenia netto należna 
pracownikowi za styczeń 1992 r. (ustalona 

Przeliczone wynagrodzenie z uwzględnieniem przepisów ait. 55 
ust. 1-5 ustawy) 

do 4.554.000 zł wynagrodzenie netto - 1 04.400 zł 
, ' 

0,8 

powyżej 4.554.000 zł do 5.285.000 zł 
5.562.000 zł + wynagrodzenie netto - 4.554.000 zł 

0,7 

powyżej 5.285.000 zł 125% wynagrodzenia netto 

Zaokrągleń po przeliczeniu wynagrodzenia można dokonywać wyłącznie w górę . 

Załącznik nr 2 

TABELA PRZELICZEŃ ZASIŁKÓW PIENIĘŻNYCH 
Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, NALEŻNYCH 

OD 1 STYCZNIA 1992 r. 

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku 
należnego od 1 stycznia należnego od 1 stycznia 

1992 r. przed przeliczeniem 1992 r. po przeliczeniu 
(oznaczona przez "a") (oznaczona przez "p") 

do 4.392.000 zł a - 72.000 zł 
p = 

0,8 

od 4.392.000 zł a - 612.000 zł 
do 4.896.000 zł p= 

0,7 

ponad 4.896.000 zł p = a x 125% 

321 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 13 grudnia 1991 r. 

w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu 
podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1991 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 7 i art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 
22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagro
dzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) oraz w związku z art. 3 
pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilita
cji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 
201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472) ogłasza się, co 
następuje: 

- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lis
topadzie 1991 r. w stosunku do października 1991 r. 
wyniósł 3,2%, 

- przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych 
działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat z zysku 
i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w listopadzie 
1991 r. wyniosło 2097574 zł i wzrosło w stosunku do 
października 1991 r. o 5,6%. 
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